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Herfst met Sint en zijn Pieten
Wij gaan er weer een gezellige maand van maken. Deze maand hebben wij
weer volop sportieve, creatieve en lekkere activiteiten voor jullie..
Veel plezier!

Groetjes van het BSO team

16 november - 20 november
maandag t/m vrijdag
Cupcakes bakken
Met een heerlijk basisrecept bakken we cupcakes. Dat wordt smullen!
Tape je naam!
Zo leuk om te doen! Omdat het zo eenvoudig is en je een waanzinnig mooi
kunstwerk ervoor in de plaats krijgt. Door simpel gebruik te maken van
afplaktape op canvas en wat verf schilderen we onze naam eenvoudig op het
doek!
Kleurrijke kralenspiraal
Kunst met draad en kralen! Je kunt vormen maken zoals je zelf wilt want dit
is een buigzaam sculptuur.
Blaasvoetbal
Zin in een potje voetbal? Ja? Leuk! Deze keer spelen we blaasvoetbal,
waarbij we niet voetballen met onze voeten, maar met een rietje! Blaas het
balletje in het doel van de tegenstander en SCOOR!
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2 november - 6 november
maandag t/m vrijdag
Spinnenweb van zout
Dit is écht heel cool! We maken zelf een spinnenweb met witte lijm, op zwart
papier en strooien er zout overheen. Het lijkt net echt! Je kunt het zelfs een
kleurtje en glitters geven.
Herfstkoekjes bakken
Herfstkoekjes zijn leuk om te maken, lekker om te eten en ze zien er ook
nog eens heel herfstig uit! Neem het recept maar mee naar huis en probeer
ze daar ook een keer te maken.
Herfstboom van vloeipapier
We maken van de omtrek van onze hand een boom en plakken daarna
blaadjes erbij van vloeipapier. Met de omtrek van onze hand als stam,
krijgen we zo een wel heel bijzondere boom.
Herfstyoga
Wie houdt er niet van heerlijk ontspannen? Het is zo lekker om af en toe tot
rust te komen. Wij komen helemaal tot rust met deze herfstyoga!

9 november - 13 november
maandag t/m vrijdag
Sint Maarten
Sint Maarten: 11 november is de dag!
♬ Kijk mijn lichtje, kijk mijn lichtje.. ♬ Zelf gemaakt, zelf gemaakt! ♪ En
vanavond mag ik, en vanavond mag ik… ♬ Laat op straat, laat op straat! ♫
Het is tijd om een giga mooie lampion te gaan maken! Doen jullie mee?
Lampion maken
We knutselen zelf een lampion! Heb jij thuis nog een plastic fles of
melkjerrycan liggen?
Sint Maarten: Snoep-bingo
Een dropje, een zuurstok of toch een koekje.. Welk soort lekkers heb jij op je
bingo-kaart staan? Heb je je kaart vol? Dan roep je: "JAMMIE!" Valse bingo?
Zing dan een Sint Maarten liedje!
Speculaasbrokken bakken
Zodra de herfst weer is begonnen krijgen we gelijk weer trek in speculaasbrokken! We gebruiken een handig recept om je eigen speculaasbrokken te
maken. Leuk om te doen en lekker om op te eten!
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23 november - 27 november
maandag t/m vrijdag
Pieten cupcakes
Cakejes of muffins worden extra leuk wanneer we ze met een beetje hulp van marsepein omtoveren tot
pietjes!
Sinterklaas tikspellen
We spelen Sinterklaas tikspellen zoals "De geheime verlos-piet" en "Pepernoottikkertje". Doe je mee?
Chocoladeletter maken
Zijn jullie ook zo gek op chocoladeletters? Je kunt ze in de winkel kopen, maar zelf maken is natuurlijk nog
leuker. Bovendien is er niets lekkerder dan een zelfgemaakte chocoladeletter! Doe je mee?
Chocoladeletter estafettespel
In team rennen we rond met ons (papieren) chocoladeletters. Welke woorden vorm jij? Welk team wint?

30 november - 4 december
maandag t/m vrijdag
Pepernoten cheesecake
Hmm, dat wordt smullen met dit heerlijke taartje. Lekker voor bij het heerlijke avondje!
Sinterklaas
Naast de pepernoten cheesecake gaan we ook pepernoten bakken!
Sinterklaasmijter knutselen
Kun jij al een mijter uitprikken of uitknippen? Dit gaan we samen oefenen binnen deze activiteit. Zet je eigen
gemaakte mijter maar op. Dat vindt de Sint vast hartstikke leuk!
Bouwen in Sinterklaasthema
Van LEGO en Duplo kun je de mooiste creaties in Sinterklaas thema maken. Denk bijvoorbeeld aan een
pakjesboot, een mijter, een mooi pakje met een strik en nog veel meer. We gaan lekker bouwen!

